
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعميم العالي و البحث العممي 
 

 جامعة محمد خيضر  بسكرة

 التسيير و التجارية  و عموم   كمية العموم االقتصادية
 

  

 ذع مشترك السنة األولى ج
 مجال العموم اإلقتصادية, التسيير و العموم التجارية

 

 0202-0202الدورة العادية لمسنة الجامعية  الثانيبرنامج االمتحان السداسي 

   A+B+C+D+E+F+G+Hالمجموعة 

 التوقيت التاريخ اليوم المقياس

 20.22-22.22 0202-06-21 لسبتا 20رياضيات

 10.30-09.30 0202-06-02 األحد 20محاسبة عامة 

 12.00-11.00 0202-06-21 اإلثنين تجاري قانون
 21.22-20.22 0202-06-22 الثالثاء 20اقتصاد جزئي

 22.92-21.92 0202-06-23 األربعاء المنظمات عمم اجتماع

 21.22-20.22 0202-06-24 الخميس 20إحصاء

 انظر  توزيع الطمبة عمى القاعات: االمتحانمالحظة: مكان إجراء 

 2522-50-27بسكرة في: 
 رئيس القسم:     

 

 



 

 عمى قاعات إجراء االمتحاناتA+B+C+D+E+F+G+Hالمجموعات طمبة  جدول توزيع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط نظامية: 
 ام ز وس كورونا المستجد االلت   .بإجراءات الوقاية من فتر
 إلزامية تقديم بطاقة الطالب. 
 عدم تداول األدوات. 
  بعد إنقضاء نصف ساعة من الوقت االمتحانمنع الدخول إىل قاعات. 
 عدم مغادرة قاعات اإلمتحان قبل نصف ساعة من الوقت. 

 

 

 القاعة االفواج القاعة االفواج
A1 102 E1 401 
A2 103 E2 402 
A3 104 E3 403 
A4 105 E4 404 
A5 201 E5 405 
B1 202 F1 مدرج خزار 
B2 203 F2 
B3 204 F3 
B4 205 F4 
B5 206 F5 مدرج بن صغير 
C1 207 G1 
C2 208 G2 
C3 301 G3 
C4 302 G4 مدرج أحمد يوسف 
C5 303 G5 
D1 304 H1 
D2 305 H2 مكتبة الكمية 
D3 306 H3 
D4 307 H4 
D5 308 H5 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعميم العالي و البحث العممي 
 

 جامعة محمد خيضر  بسكرة

 التسيير و التجارية  و عموم   كمية العموم االقتصادية
 

  

 ذع مشترك السنة األولى ج
 مجال العموم اإلقتصادية, التسيير و العموم التجارية

 0202-0202الدورة العادية لمسنة الجامعية  الثانيبرنامج االمتحان السداسي 

   K+L+M+N+Oالمجموعة 

 التوقيت التاريخ اليوم المقياس

 29.92-20.92 0202-06-21 لسبتا 20رياضيات

 20.22-22.22 0202-06-02 األحد 20محاسبة عامة 

 اإلثنين تجاري قانون
 21-06-0202 20.92-29.92 

 .22.3-21.92 0202-06-22 الثالثاء 20اقتصاد جزئي

 ...20-...22 0202-06-23 األربعاء المنظمات عمم اجتماع

 .22.3-.21.3 0202-06-24 الخميس 20إحصاء

 :انظر  توزيع الطمبة عمى القاعات االمتحانمالحظة: مكان إجراء 

 2522-50-27بسكرة في: 
 رئيس القسم:     

 



 

 

 عمى قاعات إجراء االمتحاناتK+L+M+N+Oالمجموعات طمبة  جدول توزيع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط نظامية: 
 ام ز وس كورونا المستجد االلت   .بإجراءات الوقاية من فتر
 إلزامية تقديم بطاقة الطالب. 
 عدم تداول األدوات. 
  بعد إنقضاء نصف ساعة من الوقت االمتحانمنع الدخول إىل قاعات. 
 عدم مغادرة قاعات اإلمتحان قبل نصف ساعة من الوقت. 

 

 

 القاعة االفواج القاعة االفواج
K1 102 O1 401 
K2 103 O2 402 
K3 104 O3 403 
K4 105 O4 404 
K5 201 O5 405 
L1 202  

L2 203 
L3 204 
L4 205 
L5 206 
M1 207 
M2 208 
M3 301 
M4 302 
M5 303 
N1 304 
N2 305 
N3 306 
N4 307 
N5 308 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعميم العالي و البحث العممي 
 

 جامعة محمد خيضر  بسكرة

 التسيير و التجارية  و عموم   كمية العموم االقتصادية
 

  

 ذع مشترك السنة األولى ج
 مجال العموم اإلقتصادية, التسيير و العموم التجارية

 0202-0202الدورة العادية لمسنة الجامعية  الثانيبرنامج االمتحان السداسي 

 الطمبة المؤجمونالمجموعة 

 التوقيت التاريخ اليوم المقياس

 29.92-20.92 0202-06-21 لسبتا 20رياضيات

 20.22-22.22 0202-06-02 األحد 20محاسبة عامة 

 اإلثنين تجاري قانون
 21-06-0202 20.92-29.92 

 .22.3-21.92 0202-06-22 الثالثاء 20اقتصاد جزئي

 ...20-...22 0202-06-23 األربعاء المنظمات عمم اجتماع

 .22.3-.21.3 0202-06-24 الخميس 20إحصاء

 :انظر  توزيع الطمبة عمى القاعات االمتحانمالحظة: مكان إجراء 

 2522-50-27بسكرة في: 
 رئيس القسم:     

 



 
 

 عمى قاعات إجراء االمتحاناتالمؤجمين  الطمبة جدول توزيع
 

 المكان الطمبة المؤجمون

 مدرج خزار شعبة عموم التسيير

 مدرج بن الصغير شعبة العموم اإلقتصادية

 حمد يوسفمدرج أ شعبة العموم التجارية

شعبة العموم المالية 
 والمحاسبية

 مكتبة الكمية

 

 
 
 

 نقاط نظامية: 
 ام ز وس كورونا المستجد االلت   .بإجراءات الوقاية من فتر
 إلزامية تقديم بطاقة الطالب. 
 عدم تداول األدوات. 
  بعد إنقضاء نصف ساعة من الوقت االمتحانمنع الدخول إىل قاعات. 
 عدم مغادرة قاعات اإلمتحان قبل نصف ساعة من الوقت. 


